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GAUDEAMUS IGITUR 
 
  Słowa Gaudeamus  oraz Gaude Mater przebrzmiały  już dobre trzy tygodnie temu i na 

całej Uczelni zapanowała atmosfera intensywnej pracy. Już po oficjalnej uroczystej 
inauguracji roku akademickiego na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej odbyła się immatrykulacja studentów Studium Doktoranckiego, 
którzy złożyli ślubowanie, a Kierownik Studium Doktoranckiego profesor Aleksander 
Kołodziejczyk wręczył indeksy. 

 
  Już po uroczystościach immatrykulacyjnych dowiedzieliśmy się wszyscy, że Pani 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała  
 

profesorowi dr hab. inż. Januszowi Rachoniowi 
 

nagrodę indywidualną I-go stopnia za osiąnięcia organizacyjne w roku akademickim 
2007/2008. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce w Warszawie. 
 

  W imieniu społeczności akademickiej całej Uczelni, a w szczególności Wydziału 
Chemicznego składamy Panu Senatorowi serdeczne i najszczersze gratulacje oraz życzenia 
wszelkich sukcesów w pracy zawodowej i działalności politycznej i radości w życiu 
osobistym.  

 
 

NOWY DOKTOR HABILITOWANY 
 
  Podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się w dniu 17 października 2008 

Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej podjęła uchwałę o nadaniu dr Lidii 
Wolskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie 
chemii. 

   Tą drogą składam Pani doktor  habilitowanej gratulacje oraz życzenia satysfakcji z 
pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

 
          Jacek Namieśnik 
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NOWE WŁADZE NAUKOWEGO KOŁA CHEMIKÓW 
 
  W dniu 10 października 2008 Naukowe Koło Chemików działające przy Wydziale 

Chemicznym Politechniki Gdańskiej wybrało nowy Zarząd Koła w składzie: 
 
    Prezes: - Irmina Kwiatkowska (TCH) 
    Z-ca Prezesa: Filip Szyler (TCH) 
    Skarbnik: Ewa Rusin (CH) 
    Webmaster:  Magdalena Miszkiel (BT/EPM) 
    Rzecznik Prasowy: Małgorzata Langowska (TOŚ) 
 
  Nowowybranym władzom NKCh życzymy sukcesów i dalszej aktywnej działalności 

nie tylko na forum Uczelni, ale również w środowisku Trójmiejskim. 
 
  Korzystając z okazji przypominamy wszystkim zainteresowanym, że z początkiem 

roku akademickiego 2008/2009 opiekunką Naukowego Koła Chemików została pani dr 
hab. Anna Lisowska-Oleksiak z Katedry Technologii Chemicznej. Życzymy jej owocnej i 
pasjonującej współpracy z nowym zarządem Koła.  

                 Dziekan 
 
 

KONKURS GRUPY LOTOS S.A. 
NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE ROZSTRZYGNIĘTY! 

 
  Z wielką przyjemnością informuję, że  laureatami ogłoszonego przez Grupę LOTOS 

S.A. konkursu na najlepsze prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 
2007/2008 na Wydziale Chemicznym zostali absolwenci kierunku Technologia Chemiczna  

 
   mgr inż. MONIKA KOSIKOWSKA i mgr inż. GRZEGORZ  BOCZKAJ 

 
  Promotorem obydwu prac dyplomowych  zrealizowanych w Katedrze Chemii 

Analitycznej  był profesor Marian Kamiński. 
  Grupa Kapitałowa LOTOS jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym 

prowadzącym działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji 
i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych. Działa zarówno na 
rynku hurtowym jak i detalicznym.  

 
  Tą drogą pragnę przekazać gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zarówno w życiu 

osobistym jak i zawodowym. 
          Dziekan 
 
 
 
 
 
 
 



WYCIECZKA DO MICHELIN S.A. 
 
  W dniu 16-ego października br. 18-osobowa grupa pracowników naukowo-

dydaktycznych naszego Wydziału gościła w Fabryce Opon Michelin w Olsztynie. 
Wyjechaliśmy z uczelni o 8:30, a wróciliśmy o 19:30. 

  W czasie wizyty mieliśmy okazję zapoznać się ze strukturą zakładu, zwiedzić hale 
produkcyjne, laboratorium chemiczne i laboratorium mechaniczne. Olsztyńska fabryka, 
wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia, jest najważniejszym zakładem 
przemysłowym Michelin w Europie; produkuje szeroką gamę nowoczesnych opon 
osobowych, dostawczych, 4x4, ciężarowych i rolniczych wszystkich marek Grupy: 
Michelin, Kleber i BFGoodrich, Taurus oraz Kormoran.  W otwartej w 2004 roku hali 
kordów wytwarza się także kord impregnowany, który znajduje zastosowanie w 
nowoczesnej technologii C3M. Michelin Polska jest jednym z największych pracodawców 
w regionie Warmii i Mazur. 

  Ciekawym punktem programu było spotkanie z absolwentami naszego Wydziału - w 
fabryce zatrudnieni są nasi absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie ostatnich 36 lat. 
Tematem rozmowy były refleksje na temat praktycznej przydatności przyswojonej w 
czasie studiów wiedzy. 

                    Przygotowała  Ewa K.-R. 
 
 

KONKURS WIEDZY BIOTECHNOLOGICZNEJ 
 
  W dniu 14 października 2008 rozpoczął się konkurs wiedzy biotechnologicznej - 

BIO.R.E., którego organizatorem jest Koło Studentów Biotechnologii działające przy 
Katedrze Mikrobiologii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. 

  Konkurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich lat i kierunków Wydziału 
Chemicznego Politechniki Gdańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem żaków na kierunku 
Biotechnologia. 

  Celem przedsięwzięcia jest zebranie informacji na temat aktualnego stanu wiedzy 
studentów z zakresu zagadnień biotechnologicznych.  

  Zadaniem uczestników konkursu będzie odpowiedzieć na jak największą ilość 
problemów postawionych w zestawach konkursowych, które będą ukazywać się raz na 
dwa tygodnie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!  

 
Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu znajdują się na stronie domowej KSB - www.ksbpg.pl
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